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Alkulause.

Matenahstinen historian kasitys alkaa siita vaitteesta
etta lhraiselamalle valttamattbmien tuottelden buottaminen
ja nnden jakaminen, muodostavat perustan koko yhteis-
kunnalliselve elamalle; etta jokais&ssa yhteiskunnassa mitaon Umaantunut historiassa, se tapa milla yhteiskunnan
nkkaudet ovat tulleet jaetuiksi ja minkalaisiin Iuokkiin
ynteiskunta on ollut jaettuna, on riippunut siita, mita on
tuotettu ja mitenka tuottaminen on tapahtunut. Talta nako-
kannalta katsottuna, todellisia syita .kaikkiin yhteiskunnal-
lisHii mulhstuksiin ja poliittisiin vallankumouksiin, ei voida
loytaa lhmisten aivoista, vaan niissa muutokgissa, mita on
tapahtunut tuotannossa ja jaossa. Syita niihin on haettava
jokaisen aikakauden aikana vallinneista taloudellisista olo-
suhteista. Venaja ei voi tfila poikkeus tassa asiassa sen

?JSE
mJr? kuin milkaa.n muukaan maa. Tarkoituksena on

UUJA kirjasella osoittaa edellaolevan vaitteen paikkansapita-
yaisyyden, nliden kokemusperfHsten tietojen perusteella mita
Venajan val lankunions on antanut.

Taman kirjasen ensimainen osa on ,fLeninin puhe luon^
taisverotuksesta", jonka han piti Venajan kommunistipuo-
lBfie" :

.

ssa tongressiflsa, Moskovassa, marraskuun 15:sta
p. ivio ja oh se julkaistuna "Soviet Russia"-julkaisussa,
tonkokuun 21 p. 1921.

'

Toinen osa, "Luontaisverotuksen merkitys", on artlkkeli
3on fca Lenin on kirjoittanut myoheromin, ollen se julkaistuna
soviet Russia '-julkaisussa heinakuun numerossa

*

L

LENININ PUHE LUONTAIS-
VEROTUKSESTA

Kysymys luontaisverotuksen asettamisesta viljan pakko-

luovutuksen tilalle on ennen kaikkea poliittinen kysymys,

kos'ka taman kysymyksen paasisallys koskee juuri tyolaisten

ja talonpoikain valista suhdetta toisiinsa. Juuri se seikka,

etta tama kysymys oli otettava ecille, todistoa etta" meidan
on alistettava tybliiisten ja talonpoikain valinen stlhde, joi-

den sovinnollisista taikka vihamielisista suhteista vallanku-

mouksemme on riippuvainen, mahdollismman taydellisen ja

.
tarkoitustaan vastaawji tarkastelun ja korjauksen alaiseksi,

Minun ei tarvitse sjuurestikaan kos'ketella niita syita jotka

3j ovat tehneet sellaisten korjausten tekemisen vhlttSmatto-

^"maksi. Te olette kaikki tietoisia niista syista, jotka ovat

L tehneet talonpoikain aseman vaikeaksi, Ennen kaikkea
vallitsee sodan aiheuttama suuri ahdlnkotiia, havitys ja

.". epaonnistuneet sadot, josta on seurauksena se, etta talon-

- pojat ovat osoittautuneet kallistuvan porvaristoon, sensijaan
- etta olisivat turvautuneet proletaareihin.

Suokaa minun lausua muutama sana taman kysymyksen
teoreettisesta merkityksesta. Ei ole mitdan epdilysiakadn

siita seikasta, etta yhteiskunnallinen vallankamous sellaisessa

: maassa> fossa Mrettoman enemmiston kansasta muodostaa
-~ pienviljelij'dt ja tuottajat, voidaan ioteuttaa ainoastaan /ar-

il jest&malld erikoisia ylimenokausi-toimenptieita, jotka oli-

Q*ivat aivan tarpeetiornia sellaisissa maissa; joissa on kor-

[ kealle kehittynyt kapitalismi; niissa on vuosikymmenien ku-
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luessa kehiiiynyt erikoinen palkkatyovaesto maanviijelyk-
sessa, Ainoastaan sellainen laokka voi valmistaa maaperdh
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja potiittisesti keskeyty-

.

mattomatle ylimenolle sosialism iin. Olemme jo ennemmin
tukeneet vihkosissa ja puheissa, samoin kuin sanomalehdis-
tossamme painostaneet sita, ettd iilanne Vendjdlla ei ole
sama, eli toisin sanoen, ettd Vendjdlla teollisuus tyb'ldiset
ovat vdhemmistona ja pien-viljelijdt ddrettdmand enemmis-
tbnd. Yhteiskunnallinen vallankumous sellaisessa maassa
voi onnistua ainoastaan kahdella ehdoll-a:

K) Yhden, taikka useamman, korkeammalle kehittyneen
maan yhteiskunnallisen vallankumouksen taytyy tulla sen
tneksi. Kuten tiedatte, on tassa suhteessa viime aikoina saa-
vutettu paljon vertaamalla menneisyyteen, mutta paljon on
viela keskeneraisena,

2.) Proletaarien (joilla on kdsissdan valtiovalta ja jotka
tomivat diktatuurin kdytantodnpanijoina) ja kansan enem-
miston valilld taytyy vallita yhteisymmdrrys. Tama yhteis-
ymmarrys tulee otemaan taajakantoinen ja voi sisdltdd
lukuisia toimenpiteitd ja ylimenokausi-tilanieiia, Tassa
meidan taytyy mainite etta meidan taytyy selventaa propa-
gandaamme ja opetustamme. Niita ihmisia, jotka ajat-
televat etta politiikalla tarkoitetaan ainoastaan pikkumaisia
vehkeilyja ja jotka ovat menneet niinkin pitkalle, etta
ovat tehneet petoksiakin, on raskaasti tuomittava keskuu-
dessamme.

Tyovdenluokkia ei saa pettdd

Kolmen vuoden kuluessa olemme aikaansaaneet paljon
pohjajoiukkojen poliittisen tietoisuuden kohottamisessa.
Pohjajoukot ovat kuitenkin oppineet kaikkein enimmdn
avoimessa taistelussa. Maailmankatsomuksemme, kymmenen
vuoden vallankumouksellisen kokemuksen ja oman vallan-
kumouksemme -antamien kaytannolHsten opetusten perus-
teella taytyy meidan ottaa seikat huomioon seliaisinaan kun
ne esimtyv&tiluokkien edut ovat erilaiset; pienviljelijdlld
on pyrkimyksid jotka eroavat tybldisen pyrkimyksistd.
Me tiedamme, etta yhteisymmarrys talonpoikaisvaestor

kanssa on ainoa, joka voi petestaa yhteiskunnallisen vallan-
kumouksen siksi, kunnes vallankumous on valmis puhkea-
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maan muissa maissa. Meidan taytyy keskustella tastii kysy-

myksesta kaytannollisella tavalla kaikissa kokouksissamme

ja sanomalehdistossamme. Meidan taytyy tunnustaa avoi-

mesti, etta talonpoikaisvaesto on tyytymatbn niihin olosuh-

teisiin, jotka ovat vallinneet valillamme tahan asti; ettei-

vat he halua tamanmuotoista suhdetta, vaan etta siina on

tehtava muutos. Nain on asianlaita. Talonpojat ovat sel-

vasti ilmaisseet mielipiteensa tahan kysymykseen nahden.

Mutta tarn a tahto on myoskin tyotatekevan vaeston pohja-

joukkojen enem-miston tahto. Meidan taytyy ottaa tama

seikka huomioon ja meidan pitaisi olla kylliksi johdo.nmukai-

sia politiikassarnme, sanoaksemme: "Kasitelkaamme tama

asia!"

Meidan on sanottava: Jos te haluatte menna taaksepain;

jos te haluatte uudelleen asettaa voimaan yksityisomistus-

oikeuden ja vapaan kaupan- niin tulee tama ehdottomasti

tarkoittamaan ski, etta joudutte maanomistajain ja kapita-

listien vallan alaisiksL Lukuisat historialliset esimerkit ja

vallankumouksissa saadut opetukset todtstavat taman. Ke-

nenka hyvansa, joka omaa edes alkuperaisimmatkin tiedot

kommunismist-a ja taloustieteesta, taytyy mybntaa naiden

tosiseikkojen valttamattbmyyden. Menkaamme yhdessa nai-

den seikkojen ylitse, onko talonpojille edullista vetaytya niin

etaalle proletaareista etta luovuttaisivat kerran viela val-

lan kapitalisteille ja maanomistajille, vai eiko se ole heille

edullista tehda niin?

Minun mielipiteeni on
}

etta jos tarkastamme tata kysy-

mysta oikealla tavalla, niin tulemme siihen johtopaatokseen,

etta siita etu-eroavaisuudesta huolimatta, joka vallitsee pro-

letaarien j-a pienviljelijain valilla, lopputulos tulee ole-

maan meille edullinen. Niin vaikea kun asemamme onkin,

niin kysymys kesklluokkalais- ja pienviljelijain tyydyttami-

sesta taytyy ratkaista. Tanapaivana loytyy enemman kuin

koskaan ennen talonpoikia, jotka omistavat keskinkertaisen

maaran omaisuutta. Etu-eroavaisuudet on korj-attu; maa on

suhteellisemmin jaettu; suurviljelijain -tilat ovat suurelta

osalta tulleet jaetui'ksi. Venajalla" tama" on toteutettu suu-

remmassa makrassa kuin Ukrainassa ja Siperiassa, mutta
kokonaisuuteen nahden, osottavat tilastot, etta" vissi tasaa-

misprosessi on alkanu.tj s.t.s., etta suurviljelijain ja maaK



torn ien talonpoikain valilla vallinnut jyrkka etujen eroa-
vaisuus on tullut tasoitetuksi.

Taloudellisen pohjan muuttuminen
Kykenemmeko saamaan nama keskiloukkalais-tatonpojat

tyytyvaisiksi taloudelliseen asemaansa? Jos joku kom-
munisteista uskoisi etta taloudellinen pohja voitaisiin muut-
taa kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa, nib on han
haaveilija. Ei ole niikaan rikos myon-taa etta keskuudes-
sarnme loytyy useita sellaisia haaveilijoita. Tosiasiassa
ei tama ole edes epaedullistakaan. Mitenka olisimme
kyenneet alkamaan toteuttamaan yhteiskunnallista vallan-
kumiousta meidanlaisessa maassa, jos ei meilla olisi ollut
sellaisia haaveilijoita? Kaytanto on kuitenkin kaikesfa
huohmatta mybskin osoittanut, etta nailla kokeiluilla sel-
laisinaan, on ollut mybskin epaedullinen vaikutus, kun
henkilot, vaikka olivatkin parhaassa tarkoituksessa meni-
vat tnaakyhm, tarkoituksella perustaa yhteisomistuksellista
maanviljelysta, vaikka eivat omanneet minkaanlaista koke-
musta yhteispmistuksellisten tilojen perustamisessa. Te
tiedatte etta nain on tapahtunut usein. Mina toistan, ettei
tata tarvitse lhmetella, kun otta-a huornioon etta pienvilje-
lijain maailmankatsomuksen muurtaminen kokonaisuudes-
saan vaatu sukupolvia. Tama pienviljelijain maailmankat-
somus voidaan ratkaista ainoastaan aineellisin keinoin
Iraktonen (voimakoneiden) ja muiden koneiden kaytan-
toonottammen laajassa mittakaavassa maanviljelyksessa jakoko ma-an sahkottaminen aikaansaattaisi nopean muutok-
sen pienviljelijain maailmankatsomuksessa. Kun mina pu-
nun sukupolvista, niin muistakaa etteivat sukupolvet -ehdot-
tomasti tarkoita vuosisatoja. Te tiedatte varsin hyvm
etta traktonen ja koneiden hankkiminen ja tlllaisen jat-
tilaisrnaan sahkottaminen, ovat kysymyksia joika kysvvat
vuosikymmenia. Johdonmukaisesti katsoen, tallainen on
tilanne.

Kysykaamme nyt, mita olisi tehtava? Meidan tayrvv
pyrkia tyydyttamaan talonpoikiemme vaatimuksia, jotka oval
tyytymattomia ja oi'keutetusti kyilakin, joita ei voida tvv-
dyttaa asioiden nykyisella kannalla ol'lessaan. Meidan tay-
tyy sanoa: tama ei saa jatkua. Mitenka voimme tyydyt-

— 6 —

taa talonpojat, eli oikeammin, mita me tarkoitamme talon-

poikain tyydyttamisellii? Vaatimukset itseasiassa tulevat

olemaan vastuksina. Me tunnemme ,nama toivomukset j-a

vaatimukset. Kaikesta huolimatta, taytyy meidan alistaa

ne tarkastelun alaisiksi ja koettaa yhdistaa kaiken sen,

mita me tiedamme talonpoikain vaatimuksista niihin tie-

toihin mita me omaamme taloudellisesta ti'lanteesta. Jos

me syvennymme harkitsevasti tahan 'kysymykseen* ,niin mei-

dan taytyy tulla heti siihen johtopaatokseen, etta pien-vil-

jelijat voidaan tyydyttaa kahdella eri tavalla:

Ensiksi : — mydntdmalld vissi maara vapautta tavarain

vaihdossa}
johon sisaltyy vissi maara vapautta pien-vilje-

Hjoille;

Toiseksi: — meidan taytyy saada tavaroita ja tuotteita;

silla misi'd merkityksestd olisi vapaus tuotteiden vaihtoon,

jos ei loydy tuotteita joita vaihdetaan? Mita merkitsisi

vapaus kaupan harjoittamiseen, jos ei kerran loydy mitadn

mill'd kauppaa iehtaisiin? Meidan taytyy ottaa nama kaksi

seikkaa tarkasti huornioon, silla muuten koko asia tales jdd-

madn vaan paperille ja te tiedatte ettei luokkia voida tyy-

dyttaa paperille laadituilla dekreeteilld (asetuksilla) , vaan
aineellisesti. Mitenka me tulemme saamaan nama tuot-

teet — siita tulemme keskustelemaan myohemmin. En-
siksi, keskustelkaamme sStt, mita todellisuudessa tarkoite-

taan vapaudella tuotteiden vaihtoon.

Vapaus vaibXaa tuotteita tarkoittaa vapaata kauppaa; va-

paa kauppa tarkoittaas takaisin menoa kapitalismtin. Va-
paus vaihtaa tuotteita — vapaa kauppa — tarkoittaa vaihto-

toimenpidetta yksiiyisten pienviljelijain valilla. Jokainen
meista, joka tuntee edes marxilaisuuden aakkosetkaan, ym-
martaa etta tasta tuotteiden vaihtamisesta — tasta va-
paasta kaupasta tulee johtumaan se jakaannus, etta tuot-

teiden tuottajista tulee paaoman ja tyovoiman omistajia,

toisin sanoen, .meilla tulee olemaan uudenluo.ntoista kapi-

talistista palkkaorjuutta, joka ei olt koskaan pudonnut
taivaasta

}
vaan kehittyi aina, kaikissa maissa, maata vilje-

levien luokkien keskuudessa, joilla on ollut tuotteita ka-
sissaan, Teoreettisesti me tiedamme taman varsin hyvin
ja jokainen Ve.najalla, joka oa tutkinut elamfia ja taloudel-
lisia olosuhteita, ei voi tulla muuhun johtopaatokseen.



Kommunistipuolue ja vapaa kauppa
Kysymys on ,nyt siita: Voiko kommunistipuolue tunnustaa

vapaan 'kaupan ja menna tahan tilanteeseen? Eiko tassa
ole edessamme fcaksi yhdistamatonta vastakohtaa? Vas-
tauksemme taytyy olla, etta naiden kysymysten kaytannblli-
nen vastaaminen on aarettoman vaikea tehtava. Mina voin
rianda, ja mina olen huomanmit keskusteluissani useamman
toverm kanssa, etta luontaisverotuksen asettaminen vilian
pakkoluovutuksen tilalle, tulee keskittamaan suuremman
osan keskustelua o.keuteen vaihtaa tuotteita paikallisten
tarpeiden rajoje.n sisapuolella. Mita tama tarkoittaa; mitka

Hi
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joka taytyy vilkastutfraa sellaisella tavalla, joka on heidan

taloudellisen tilanteensa mukainen. Me emme voi selviy-

tya tasta vaikeudesta ilman, etta emme palaa takaisin ja

myonna vapautta paikallisesti vaihtaa tuotteita. Jos valtio

saa tasta vai'hdosta vissin maaran tyydyttamaan kaupunkien,

tehtaiden ja teollisuuksien tarpeita
t

niin tama tuotteiden

vaifttaminen tulee auttamaan proletariaatin kansallisen ja

poliittisen vallan va'hvistamise'ksi. Talonpoikaisvaesto vaa-

tii
t

etta tyolaiset, jotka pitavat ikasissaan tehtaita ja teolli-

suuksia, osoittavat kaytannbssa olevansa valmiita alkamaan
vaihtosuhteisiin heidan kanssaan. Toiselta puolelta kat-

sottuna, suuressa maanviljelysmaassa^ jonka kuljetusvali-

neet ovat huonossa kunnossa ja j'onka eri osissa maanvil-

jelys tapahtuu erilaisissa olosuhteissa, on ehdottomasti valt-

tamatonta, etta -maanviljelyksessa ja teollisuudessa, pai-

kallisesti vallitsee vissi maara vapautta tuotteiden vaihtoon.

TaWa alalia kaikki on ollut puutteellista tahan asti. Olisi

suurin rikos kieltaa tama tosiseikka.

Suhteemme osuuskuntiin

Mutta me olemme olleet rautaisen pakkolain alaisina.

Silla nykyhetkeen asti, edessamme ovat olleet sanomatto-

man vaikeat, sodan aiheuttamat olosuhteet, joten meidan
on ollut mahdoton kayttaa muita kun sotatoimenpiteita,

vielapa maanviljelyksenkin alalia. On oikein ihmeellista,

etta meidan sekavassa tilassa olev-a maamme on kyennyt
kestamaan tamanlaisen sodan. Mutta tata ihmetta ei ole
aikaansaattanut mikaan taivaasta tullut voima ; se syntyi
tyolaisten ja talonpoikain taloudellisten olosuhteiden pa-
koituksesta. Mutta samalla kertaa eika tata pida
unhoittaa propagannassa eika agitatsioonissa ~ me me-
nimme edemmaksi mita oli valttamatbnta, niin teoreetti-

selta, kuin poliittiselta nakbkann-alta katsottuna.

Me voimme myontaa vapaan tuotteiden vaihdo.n paikalli-

sesti, sell-aisella tavalla, ettei se havita proletariaatin po-
liittista valtaa. Kaytannollinen kokemus tulee osoittamaan
mitenka tama tulee tapahtumaan. Minun velvollisuuteni
on ainoastaan osoittaa teoreettisesti, etta se on mahdollista.
Proletariaatti, pitaessaan kasissaan valtiovalt-aa, jos se
kontrolleeraa joitakin tuotteita, niin, panemalla nama tuot-



teet liikkeelle, voi se taten jossakin maarassa tyydyttaa
keski- ja pienviljelijat. Heidan tarpeidensa tyydyttamisen
taytyy tapahtua paikallisen tuotteiden vaihdon muodossa.

Sallikaa minun lausua muutama sana tasta paikallisesta
vaihdosta. Tassa minun taytyy ensiksi kosketella osuus-
kunta-kysymysta. On luonnollista, etta tassa paikallisessa
tuotteiden vaihdossa tulemme tarvitsemaan osuuskuntia.
Oihjelmassamme juuri painostetaan, etta osuuskunnat, jotka
otinime haltuumme kapitalismilta ovat parliaita vaihtolai-
toksia, joten ne on sailytertava. Siis tahan asti ohjel-
mamme mukaisesri. Mutta olemmeko kayttaneet naita
osuuskuntia sii.na maarassa mita olisimme voineet tehda?
Ei! Ja tama on tapabtunut osaksi omista erehdyksistamme
ja sota on mybs pakoitt-anut meita tekemaan toisin. Osuus-
kunnat sisalsivat aineksia joiden taloudellinen asema oli
verrattain turvattu, joten he olivat poliittisesti mybtatuntoi-
sia menshevikeille ja sosialivallankumouksellisille. Mita
oli tehtayissa? Se on laki. (Naurua yleson keskuude.,ta)
Menshevikit ja sosiaalivallankumoukselliset toimivat joko
tiefoisesti taik'ka tietamattaan kapitalismin uudelleenraken-
tamiseksi ja antavat apuaan judenitseille. Se on mybskin
laki. Meidan taytyy taistella heita vastaan aarimmaisyyteen
saakka. Meidan taytyy puolustaa itseamme ja me olemme
tehneet sen. Mutta voidaanko nykyaan vallitsevaa tilannet-
ta jatkaa. Ei, se on mahdotonta. Olisi ehdottomasti vir-
heellista" etta sitoisim-me katemme ja siksi mina esitan
osuuskuntakysymykseen nahden seuraavan ponnen, joka on
hyvin lyhyt. Mina luen sen:

"Ottamalla huomioon, ettti Vend/an kommunistipuolueen
yhdeksdnnen kongressin pciatos, joka koskee suhdettamme
osuuskuniiin, perustuu kokonaan viljan pakkoluovutuksetle,
jonka tilalle nyt asetetaan luontaisverotus

} niin Venajan
kommunistipuolueen kymmenes kongressi pddttdd muuttaa
t'dm'dn kyseenalaisen pddtoksen. Kongressi valtuuttaa kes-
kuskomitean jarjestamaan olosuhteet osuuskuntien raken-
teen ja toiminnan kehittdmiseksi ja parantamiseksi, Venajan
kommunistipuolueen ohjelman mukaisesti, ottamalla perus-
takseen luontaisverotuksen asettamisen viljan pakkoluovu-
tuksen tilalle!

3

YJideksannefi kongressin paatbs sitoo katemme. Siina
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s-anotaan etta osuuskunnat on alistettava elintarvekomissa-

riaatin alaiseksi. Elintarvekomissariaatti on erinomainen lai-

tos kyllakin. Mutta se olisi mita suurin poliittinen virhe,

jos me pakolla alistaisimme osuuskunnat elintarvekomissa-

riaatin alaiseksi, taten sitoen katemme suhteidemme jar-

jestamisessa pienviljelijain kanssa. Meidan taytyy antaa

juurivalitulle 'keskuskomitealle maaraykset taydellistyttaa

uudet toimenpiteet ja alkaa korjaustoimenpiteisiin. Teo-

reettisesti puhuen, tulee tassa olemaan edessamme lukuisia

ylimenokausiasteita j-a on meidan kaytettava useita ylimeno-

kausitoimenpiteita. Yksi asia 'on meille selva: yhdeksas

kongressi otaksui etta kehityksemme tulee menemaan suo-

raa eteenpain. Mutta on kaynyt niin, kuten vallankumous-

ten 'historiassa on aina kaynyt — kehitys on me.nnyt eteen-

pain mutki'kkaasti. Joten olisi poliittinen erehdys, jos me
sitoisimme itsemme millaan paatbksilla. Jos me nyt miau-

tamme tata paatbsta, niin voimme s-anoa toimivamme ohjel-

mamme mukaisesti, kuten osuuskunnallisten jarjestojen valt-

tamattomyys vaatii,

Muuttaessamme tata paatosta voimme sanoa etta" meidan

taytyy hyvaksya luontaisverotus viljan pakkoluovutuksen ti-

lalle, pohjaksi toimintamenettelyllemme. Milloinka kyke-

ncmme toteuttama-an taman? Ei ennen elonkorjuuta, eli

toisin sanoen, ei -moneen kuukauteen. Tuleeko tama muu-
tos olemaan samanlainen kaikkialla? Ei millaan muotoa.

Kayttaa samoja menettelytapoja keski-Venajalla, Ukrainassa

ja Siperiassa, niinkuin ne olisivat kaikki samaa aluetta, olisi

mita suurin virhe. Mina esitan etta julkaisemme perusaja-

tuksen tasta' paikallisesta tuotteiden vaihdosta kongressin

paatbksena. Luulen etta 'keskuskomitea tulee muutaman
paivan sisalla julkaisemaan vetoomuksen, jossa tullaan pal-

jon paremmin kuln mina teen taalla, painostamaan seuraa-

vaa: "Alkaa kiirehtiko; dlkdd hdvittdko mit'ddn; ja toimikaa

siihen suuntaan, etta voitte parhaalla tavalla tyydyttaa kes-

kiluokkalais-talonpojat siten, eiteivdt proletariaatin edut jou-

du siitd kdrsimddn. Yrittakaa tehda nama molemmat ja

tehkaa kaytannbllisia johtopaatbksia kokemuksistanne ja

ilmoittakaa sitte meille mita olette saaneet aikaan ja me
tulemme muodostamaan erikoisen komissionin> taikka useita
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komissioneja, joiden taytyy sitte antautua tutkimaan naiti
JtaytannoHisia kokemuksia.

Miten ja misfd tuotteet saadaan.

•JE."*^ miten J'a mista tulemme saamaan
tuotteita. Tama tulee olemaan meille paljon helpompi nytkoska taloudell.nen asemamme, kansainvalisella rnittapuulla'
mitattuna, on suuresti parantunut. Mitenka tulemme saamaan tuotteet — se on toinen kysymys. Mutta mahdolli-
suflS saada tuotteita, on nyt kasilla. Ne taloudelliset suhteet
joissa olemrne muiden valtioiden ylaluokkalaisten kanssa'antavat tnerlle proletariat valtiolle, tilaisuuden myOntaStalonpojille helportusta, vapaan tuotteiden vaihtamisen muo
S' M,ns

!..
tledan e»a «ma on aiheuttanut ivantekoaMoskovassa loyyy suuri ryhma virkavaltaisia intelligensian

lf£?*>?'
J^k

1

a
-

tekeVat
,'kaiken voitava^a, kasvattaakseen

v.ssmlaisen yle,se.n m.ehpiteen." Tama ryhma alkoi tekemaan .vaa me.sta: "Katsokaa mita kommunismista on tullutbe on kum mies, joka kavelee kainalosauvoilla, iolle kaareetovat tehneet kasvot tuntemattomiksi." Kommunismista hei-dan s lm.ssaan on tullut pilakuva. Ole.n usein kuullutta tot, .vaa a pilaa. Sota saattoi Venajan siihen kuntoonetta se todellakm muistutti miesta, jota on raakatty Sikunnes han on puoli kuollut. Seitseman vuotta he ova iskeneet me.ta, joten voimme nyt alia iloisia, etta kyke^emmekkumaan ens.nkaan, edes kainalosauvoilla. SelEen milanteemme. ja jos joku sanoo, etta voimme suonutua tSsta tilanteesta dman kainalosauvojen apua niin hSn Zt?..
tayde.lista ymmartamattomyytta tilanteesta Sik kunneva ankumous o,n puhjennut muissa maissa, ei meidan piSsaaha nnta satoja miljoonia ja miljaardeja/ jotka rajatomatluonnonnkkautemme ja raaka-aineemme meille tSvatvoidakseen mills palkita sen avun, jonka edistyneet kaD itahstrset maat tarjoavat meille. Me tulemme lopuk i K-maan tasta omaksi eduksemme. jos kerran ediaJneemZ"km maat kamvat niista haavoista, jotka he sa vat Tel an"vuoden sodankaynnista, niin mita voidaan silloir sanoa meista jotka olemme kayneet sotaa seitseman vuotta
Takapajulla olevassa maassamme, me tarvibemme taloudelhsta hengahdyshetkea, seitseman vuotS sX &J

keen. Toveri Lezhavan raportista naemme, etta ulkomailta

on ostettu satoja tuhansia puutia erilaisia ruokatarpeita, joita

kuljetetaan mahdollisimman suurella nopeudella tanne Suo
men, Liettuan ja Latvian kautta. Tanaan (Marraskuun 15

p. 1920) olemme saaneet uutisen, etta Lontoos&a on alle-

kirjoitettu sopimus 18,500,000 puudasta kivihiilta\ jonka
olemme ostaneet polttoainei'ksi Pietarin teollisuuksille. Jos
tama tulee auttamaan meita tuotteiden valmistamisessa talon-

pojille, niin vaikka se olisi epasaannollistakin, niin me tar-

vitsemme tilaisuuden hengahtaa.

Yksildllinen tuotteiden vaihto.

Minun taytyy lausua viela muutama sana tuotteiden vaih-

tamisesta yksilollisesti. Kun me puhumme tuotteiden vaih-

tamisesta, niin me tarkoit-amme silla tuotteiden vaihtamista
yksilollisesti. Toisin sanoen, apu suurviljelijoille. Me em-
me saa salata itseltdmme sitd tosiseikkaaJ etta luontaisvero-
tuksen asettamlnen viljan pakkoluovutuksen tilalle, sis'dltad

vississa maarassa rikkaiden talonpoikien voimistuttamista-
Mutta tata rikkaiden talonpoikien taipumusta ei pida vas-
tustaa kas'kykirjeilla eika kielloilla, vaan kansallisilla toi-

menpiteilla ja kansallisella 'keskitta'misella. Jos m-aa saa
koneita, niin se tulee siten voimistutetuksi ja kohotetuksi.
Jos saamme riittavasti koneita ja sahkotys tulee toteutetuksi,
niin se tulee tarkoitta-maan suurviljelijbiden Ioppua. Mutta
siksi ikunnes tama on mahdollista, olemme pakoitettuj-a an-
tamaan pois vissi,n maaran tuotteita. Se, jolla on tuotteita
jaettavana, se myoskin sailyttaa vallan. Mita Venajan ta-
lonpoikain omaisuuksiin tulee, niin on niita hiljakkoin yh-
denvertaistutettu suuressa maarassa, ollen heidan omaisuu-
tensa ny^kyaan suuremmalta osalta keskikokoisia; eika" mei-
dan tarvitse peljata, etta tuotteiden vaihto -muodostuisi ta>
dellisesti yksilblliseksi. Jokainen tulee olemaan tilaisuu-
dessa antamaan valtiolle vissin korvauksen naista tuotteista.
Yksi voi antaa ylijaaman viljassa, toinen vihanneksissa ja
kolmas tyovoimassa. Tilanne on nyt seuraava: "Meidan
on joko taloudellisesU tyydytettafa keskiluokkalaisia talon-
poikia ja myonnettdv'd vissi maara vapautta tavarain vaih-
toon, taikka Venajan proletariaatilla tulee olemaan mahdo-
ton sailyttaa valtaansa, ottamalla huomioon kansainv'dlisen
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vallankumouksen hitauden. Taloudellisesti olemme kykene

£2TS."S£inT. tS
-"

t6htav5a
-

Taman Wyksentaytyy olla meille selvan ja meidan taytyy puhua siitfi pel-kaamatta. Suunmtellussa lainlaadinnassa oh useita muita-

kuuua seuraavast,: Padpiirteissddn hyvdksyy kongrLi

taisverotuksen viljan pakkoluovatuksen tilalle ja valtuuttaapuolueen keskuskomitea poistamaan ristiriitaisuidetZahM-
hsimman lyhyessd ajassa. Meilla ei ole viela o luTSS -
suutta po.staa naita ristiriitaisuuksia. Meilla ei ole vielaollut rnttavasti aikaa naiden ykstyskohtien varalle Yleis-venalainen keskustoimeenpaneva 'komitea ja kansankomis-

fe

a

,T
n

,

neU
,

V0St
° tUl6e laat™aan ^ityiskohtaisen suunnttelman luonta.sverotuksen kaytantoonpanoa varten, kuinmyosk.n tarpeelhsen julistuksen. jos te hyvaksytte tamanehdo uksen tanaan, niin voimme viipymatta esittaa sen ySJ" keskustoimeenpanevall^-tomitealle, joka tulee

Zl ^2
Sankmmaaiin neuvoston korkeimmin kansaT

s!lT^T°T*n }a lkansalIise" puolustusneuvoston kans-sa yhdessa tekemaan tasta lain ja - joka on viela tarkeSmpi — antamaan kaytannolliset maaraykset.

Miksi tdmd muutos oli valttdmdtdn.

Miksi meille oli valttamatonta asettaa luontaisverotus vil-jan pakkoluovutuksen tilalle? Viljan pakkoluovutus rauo-do h enskummalhsen monopolin, joka vaati talonpoXkaiken ylijaaman viljassa ja ruokatarpeissa. Mutta emmemotet muuta fehda, silla olimme aarimmaisessa ahdinko-tilassa Sos.al,st. Selta nakokannalta .katsottuna kansalHnenmonopol, on ka.kkein paras me.nettelytapa. Mutta alonpo.ka.smaassa, jossa kontrolleerataan vissi maara teollTsnut-ta a vtes« maarat tuotteita, verotussysteemi ja vapaa tuotte -
den vaihto ovat sopivia ylimenokausitoimenpiteitai Tamavapaa tuotte.den vaihtaminen tulee olemaan k nnustimenaa vUkastuttajana talonpojille. Talonpojat alkavat ehdottomast, omaksi edukseen, kohottamaan maatfojensa tuotttva.suutta silla nyt d heilta tulla vaatimaan ka kkea S|-maa ruakatarpeista, vaan ainoastaan se maara mita lSSta-sverotus maaraa, niin suuressa maarassa ZmZ kuTn

— 14 —

on mahdollista. Meidan taytyy rakentaa ylos kansallinen
taloudellinen elamamme, pitamalla silmalla keskiluokka*
laisviljelijoiden taloudellista asemaa, joiden maailmankat-
somusta emme ole kyenneet muuttamaan naiden kolmen
vuoden kuluessa. Sita maaraa ruokatarpeita mika oli maara
kasvattaa viljan

^
pakkoluovutuksen mukaan, lisattiin viime

vuonna. Sen viljamaaran mita pitaa tuottaa luontaisvero-
tuksen mukaan taytyy olla paljan pienempi.

Jos sattuisi ikatovuosi, niin emme voi ottaa mistaan yli-

jaamasta, silla ei ole mitaan mista ottaisi, jos emme ha-

lu aisi 'kieltaa talonpojilta vjimeista palaa mita 'hanella on
syotavanaan, Jos sattuisi katovuosi, niin olisimme kaikki

pakotettuja karsimaan vahan nalkaa ja valtio tu'lisi pelaste-

tuksi. Muussa tapau'ksessa valtio menisi pirstaleiksi. Jos
sattuu hyva viljavuosi niin ylijaamamme tulee nousemaan
puoleen miljoonaan puutaan ; siina on riittavasti kayttba
varten ja s-aattaa meita" muodostamaan jonkunlaisen ylijaa-

mankin. Paakysymys on virkistyttaa talonpoikaa. Siksi

ehd'otamme taman paatbksen hyvaksymista." On aina vai-

keaa Ibytaa ylimen^kaudelle sopivia toimenpiteita. Vaikka-
kaan emme ole kyenneet menemaan eteenpain tasavakisesti
j-a suorassa rivissa, niin siita huolimatta emme saa olla
pikkumaisia, vaan taytyy meidan yksinkertaisesti koota voi-
mamme. Talonpoika, jolla on edes hituistakaan luokkatie-
toisuutta, ei voi olla ymmartamatta, etta hallituksena edus-
tamme tybvaenluokkia, .niita tyovaenluokkia, joiden kanssa
raatava talonpoika voi paasta" yhteisymmarrykseen (ja ta-
lonpojat muodostavat yhdeksan-kymmenetta osaa kansastam-
me). Luokkatietoinen talonpoiik-a ymmartaa varsin hyvin,
etta' jokainen kaanne pahempaan pain, tarkoittaa takaisin
menoa vanhaan tsaarilaiseen hallitukseen. Kronst-adtin ta-
pahtumat ovat selvasti osoittaneet taman, Kronstadtin ^kansa
ei ihalua valkoka-artilaisia, eivatka he halua meita ja muita
he eiyat voi saada, Kronstadtin kapinalliset ovat asetta-
neet itsensa siihen tilanteeseen, joka on parhainta laji-a
agitatsioonia meidan hyvaksemme, ja kai'ken muun muo-
toisia haHituksia vastaan.
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Hyvaksyitavid suhteita talonpoikain kanssa.

Nyt meilla on tilaisuus saada ai'kaan sopimus talonpoikain
kanssa, ja taman sopimuksen taytyy olla mahdollisimman
johdonmukaisen j*a tarkoitustaan vastaavan. Me ymmar-
ramme elintarvekomissariaatin koneisto,n ja tiedamme sen
olevan hyvin tarkoitustaan vastaavan laitoksen, joten se on
sailytettava. Mutta 'meidan taytyy alista-a tama koneisto
olosuhteiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Koko ta-
ma suuremmoinen elintarvekomissariaatti tulee olemaan
merkitykseton, jos emme kykene saamaan aikaan tyydyt-
tavia suhteita talonpoikain kanssa. Jos poliittinen tilanne
yaatii ratkaisevan muutoksen tekemista, mukautumista ja
jarkevien ylimenokausitoimenpiteiden kaytantoonottamista,
niin taytyy johtajien suhtautua tilanteen mukaisesti. Hyvin
muodostetun koneiston taytyy kyeta toimimaan minkalaisis-
sa olosuhteissa tahansa. Jos r-akenteesta muodostuu ainoas-
taan kivettyma, niin se tulee menettamaan suhtautumisky-
kynsa. Juuri taman seikan vuoksi, meidan taytyy 'kayttaa
kaikki voimamme, voidaksemme taydellisesti alistaa tama
laitos olosuhteiden mukaiseksi. Talla tarkoitefraan : Eri
luokkien valisten suhteiden jarjestamista, jotka suhteet tule-
vat maaraamaan tasavallan kohtalon. Meidan taytyy aina
pitaa silmalla suurta kokonaisuutta; juuri tana iltana taytyy
meidan kyeta julistam-aan langattomalla sahk&lennattimella
koko maailmalle, etta hallitsevan puolueen 'kongressi on
asettanut Iuontaisverotuksen viljan pakkoluovutuksen til all e,
antaen taten pienviljelijoille suuremmat toimintamahdolli-
suudet ja til-aisuuden laajentaa viljeltya alaa. Jos kon-
gressi ottaa taman askeleen, niin tulee se parantamaan
talonpoikaisvaestbn ja proletariaatin valisia suhteita ja vah-
vist-amaan luottamusta, joten voidaan heidan valilleen luoda
pysyvamen suhde. (Myrskyisia suosionosoituksia.)

-II. ' 1
Maanviljelysverotuksen merkitys.

Maanviljelysverotus kysymys kiinnittaa talla hetkella san-
gen suurta huomiota ja keskustellaan siita paljon. Tama
on aivan luon.nollista, silla onhan se nykyisten olosuhteiden
vallitessa tarkein kysymys.
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Nainollen on vielakin hybdyllisempi pyrkia lahestymaan

...A. kvSVmysta, ei "jokapaivaiselta nakokannalta katsottuna
,

sen periaatteelliselta puolelta. Toisin sanoen, tarkas-

taa sita taustaa, jolle pyrimme laatimaan tamanpaivaiselle

elamalle sopivan, tasmallisen ja kaytannbllisen toimmtaohjel-

^Suorittaessani tata yritysta, otan luvan lainata kohtia

«Aikamme tehtavatr "Penikkatauti" ja "Pikkuporvanlh-

suus" nimisista vihkosistani.

Polemiikki on nyt tarpeetonta, joten jatan sen pois ja

koskettelen ainoastaan sita, mika koskee "valriokapitalismia

ia nykyisen ylimenokauden taloudellisten kysymysten paa-

kohtia, ollessamme siirtymassa kapitalismista sasiahsmiin.

Kirjoitin seuraavasti

:

Nykyinen taloudellinen tilanne Venajalla.

(V. 1918 kirj. vihkosesta.)

."Neuvosto-tasavall-assamme nykyaan vallitsevissa olois-

sa valtiokapitalismi tulisi olemaan edistysaskel. Oletta-

kaamme, etta valtiokapitalismi kykenisi perustamaan itsensa

tanne, tulevien kuude.n kuukauden kuluessa, niin olisi se

mainiota ja varma takaus siita, etta vuoden kuluessa meilla

vallitsisi sosialismi ja otfsi se voittamaton"

Voin kuvitella sita ylevaa mielipahaa, jolla jotkut tulevat

ivaamaan naita sanoja. Mita! Ylimeno kapitalismiinko

edistysaskel sosialistisessa neuvostotasavallassa? . .
.

Eiko

tama ole sosialismin pettamista?

Tama on juuri se kohta, joka on kasiteltava yksityiskoh-

taisesti.

Ensiksi, o.n tarkastettava ylimenokauden luonne kapitalis-

mista sosialismiin, joka oikeuttaa meita ja joka antaa mettle

perustan, kutsuessamme itseamme sosialistiseksi neuvosto-

tasavallaksi. Toiseksi- on paljastettava niiden erehdys, jotka

eivat kasita, etta padasiallisin sosialismin vihollinen kes'kuu-

dessamme, on pienporvarilliset taloudelliset olosuhteet ja

pikkuporvarillinen maailmank-atsomus, joka on leviamassa

maassa,

Kolmanneksi, on ymmar-rettava neuvostollisen ja porva-

rillisen valtiomuodon erilaisuus,

Tarkastakaamme naita kolmea kohtaa.

Minun luullakseni ei loydy yhtaan, joka, tarkastettuaan
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Venajan taloudellisia asioita, kieltaisi miden ylimenokauden
muotoista luonnetta. Minun kasittaakseni ei pitaisi loyty-

man yhtaan kommunistia, joka kieltaisi, etta nimitys "sosia-
listinen neuvosto tas-avalta" tarkoittaa ainoastaan ylimenon
toteuttamrsta sosialismiin neuvosto-voimalla, eika millaan
tavalla tarkoita sita, etta nykyinen taloudellinen jarjestel-

ma olisi sosialismia. Mita tarkoitetaan sanalla — ylimeno-
kausi? Tarkoitetaanko silla sita- etta nykyisessa taloudel-

lisessa jarjestelmassamme loytyy aineksia, jotka ovat "osak-
si kapitalistisia ja osaksi sosialistisia?" Jokainen huomaa, etta
nain on asianlaita, mutta jokainen, joka taman huomaa, ei

ota huomioon niita lukuisi-a erilaisia aineksia, joita loytyy
Venajan yhteiskuntataloudellisessa elamassa. Tassa juuri
on kysymyksen pulmallisuus.

Luetelkaamme narna ainekset:
"1. Patriarkallinen jarjestelma, jossa talonpoika tuottaa

tilallaan ainoastaan omiksi tarpeikseen, on nomaadinen
ell puolinomaadinen laadultaan.

"2. Pientuotantojarjestelma, jossa ammatiimiehei, taikka
pikkukauppiaat valmistavat Use taotteensa.

"3, Kapitalistisia tuotantoa, jossa yksityiset kapitalistit
rahasiavat teollisuudet.

,L

"4. Valtiokapitaltsmia ja
"5. Sosialismia, 3 '

Venaja on niin laaja ja olosuhteet niin vaihtelevat, etta
kaikkia .naita yhteikunta-taloude'llisia aineksia on siina loy-
dettavissa. Tama seikka juuri tekee tilanteen niin moni-
mutkaiseksi.

Kysymys on nyt siita, milla aineksella on ylivatta. On
selva asia, ettei pikkuporvarillisessa ymparistossa voi vallita
muut kuin pikkuporvarilliset kasitteet. Enemmisto ja vie-
lapa valtava enemmisto, on pientuotteiden valmistajia
Keinottelijat, keinotellen paaasiallisesti viljalla, sarkevat
ulkopuolisimman kuoremme — valtiokapitalismin, jonka
muodostaa vilja-monopoli, tehdastuotteiden kontrolli\ kaup-
piaiden ja porvarien osuuskunnat, ensin yhdesta, sitte use-
ammasta kohdasta.

Paaasi-allinen kamppailu kehittyy juuri talla alalia Ke-
nenka valil'la tama kamppailu tapahtuu? Tapahtuuko se
tieljanteen ja viidehteen luokkaan kuuluvien ainesten va-
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lilla siina jarjestyksessa, kun olem ne edella numeroinut?

Varmastikaan ei. Tama kamppailu ei ole valtiokapitalis-

min ja sosialismin valinen kamppailu, vaan on se pien-

porvariston, ja yksityiskapitalismin kamppailu, valtiok-api-

talismia ja sosialismia vastaan. Pien-porvaristo vastustaa

Xaikenmuotoista valtion kontrollia ja asioihin sekaantumista,

oii se sitte valtiokapitalismia taikka valtiososialismia. Tama

on ehdottomasti kieltamattdmissa oleva tosiseikka, jonka

ymmartamattbmyys on alkusyyna lukuisii.n taloudellisiin

erehdyksiin.

Ne, jotka eivat tata huomaa, paljastavt siten olevansa

pikkuporvarillisen enakkoluulon vallassa.

Valtiokapitalismi on vertaamattomasti korkeammalla

asteella oleva taloudellinen jarjestelma, kun mita meidan

nykyinen jarjestelmamme on. Siina yksi kohta. Toiseksi

neuvostohallituksella ei ole mitaa.n pelattavaa siina, silla

neuvosto-valtio on valtio, joka takaa voimaa tyolaisille ja

kbyhille.

Valtiokapitalismi Saksassa

Selittaakseni tama kysymys taydellisesti, mina esitan

oloperaisen esimerkin valtiokapitalismista. Jokainen tie-

taa taman esimerkin: Saksa. Siella
<c

viimeisinta kuosia"

oleva, uudenaikainen, jattilaismainen, kapitalistinen tuotan-

totekniikka ja jarjestelmallinen jarjestomuoto on alistet-

tuna porvarillis-junkkeri-imperialismin alaiseksi. Asettakaa

militaristisen porvarillis-imperialistisen junkkerivaltion ti-

lalle, toista yhteiskunnallista laatua oleva valtio, joka sisal-

taa toisenlaiset luokat — neuvoston, eli proletaarisen val-

tion, niin saatte kasityksen siita, mika muodostaa sosialismin.

Ilm-an viimeisimmille tieteellisille tutkimuksille perustu-

vaa kapitalistista suurtuotantoa; ilman jarjestelmallista val-

tiokoneistoa, joka alistaa miljoonat ihmiset noudattamaan
samanlaista tuotanto- ja jakojarjestelmaa, — on sosialismi

mahdottomuus. Me marxilaiset olemme aina sanoneet ta-

man ja tuskin kannattaa tuhlata kahta sekuntia sellaisten

ainesten kuin anarkistien ja sosiaalivallankumouksellisten

kanssa, jotka eivat sita ymmarra.
Taman lisaksi on sosialismi mahdottomuus, jos ei prole-

tariaatilla ole valtiovaltaa. Tama myos on mita alkeellisin



kysymys. Historian (josta ei muut kuin ensiluo'kkaiset

menshevikilais-idiootit odottaneet tasaista, rauhallista, yksin-
kertaista ja helppoa me,noa sosialismiin) kulku on ollut

niin eriskummallinen, etta se vuonna 1918 synnytti kaksi,
.erillaan olevaa, sosialistisen Hikkeen puoliskoa, kuten kaksi
kananpoikaa, saman kansainvalisen imperialismin kuoren
sisalle.

Vuonna 1918 ei voinut ajatella muuta 'kun etta Saksa
oli taloudellisesti, teollisesti ja yhteiskunnallisesti --

j a
Venaja poliittisesti kypsa sosialismille.

^
Voittoisa proletaarinen vallanikumous Saksassa, murskaisi

viipymatta" ja tavattoman helposti koko imperialismin kuo-
ren (joka on, ikava kylla, parhainta Iajia terasta, joten
"kananpoika", oli se sitte minkalainen tah-ansa, ei voi
sita sarkea), paattyen varmuudella ja vaikeuksetta, taikka
hyyin vahilla vaikeuksilla, yleismaaiimallisen sosialismin
voittoon — ottamalla huomioon, ettei sanaa "vaikea" kay-
teta tassa sen suppeassa merkityksessa, vaan yleismaail-
mallis-bistoriallisessa tarkoituksessa.

Saksan vallankumous

Jos Saksan vall-ankumous viipyy, ,niin tehtavamme on
selva, se tahtoo sanoa, etta: meidan taytyy oppia saksalai-
silta tuntemaan valtiokapitalismin luonne ja ponnistaa kai-
kin voimin, paasta'ksemme siihen* Ei pida saastaa minkaan-
laisia diktatuuritoimenpiteita, barbariasteella olevaa Vena-
jaa kohotettaessa, mutta barbarimaisuutta vastustettaessa,
ei ole tarpeellista aina kayttaa ainoastn otbarimaisia
toimenpiteita.

Talla hetkella pikkuporvarillis-kapitalismi on hallitsevana
Venajalla, josta tulemme kulkemaan valtiokapitalismiin ja
sosialismiin, niiden valiasteiden kautta, joita kutsutaan kan-
salliseksi ylihoidoksi fa kontrollisiksi tuotannossa ja jaossa
Ne jotka eivat huomaa rata, tekevat anteeksi-antamattoman
erehdyksen. Joko he eivat sitte nae tosiseikkoja sellaisina
kun ne todella ovat, eivat uskalla katsoa niita suoraa sil-
miin, taikka kasittelevat "kapitalismin ja sosialismin
vahsta nstmitaisuutta pintapuolisesti, tutkimatta niiden as-
teiden perusmuotoja ja syita, joiden lavitse o'lemme iuuri
talla hetkella kulkemassa.
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Me olemme sellaisessa tilanteessa, etta Veriajan on mah-

rioton rnenna taloudellisessa kehityksessaan eteenpain ll-

man ettei se kulje lapi kansallisen ylihoito- ja kontrolh-

asteen joka sisaltyy niin valtiokapitalismiin kuin sosiahs-

miinkin joten on suoranaista teoreettista tyhmyytta puhua

"kehityksesta valtiokapitalismia kohti" ja siten peloteila

itseamme ja muita. Jo'kainen, joka nam tekee, salln aja-

tuksensa tulla johdetuksi pois todelliselta kehltyksen ladulta.

Sellainen tarkoittaa kaytannossa samaa kuin takaisin-menoa

yksityiseen pien-kapitalismiin.

Todistaakseni lukijalle, ettei se ole ensi kertaa kun

mina tassa' annan valtiokapitalismille "korkean" tunnus-

tuksen, vaan etta tein sen jo ennen kuin bolshevikit oli-

vat vi'ela ottaneet valtaakaan, lainaan syyskuulla vuonna

1917 kirjoittamastani vihkosesta "Uhka-ava romahdus ja

mitenka voittaa se
M

seuraavat kohdat:

"Koettakaa asettaa junkkeri-kapitalistisen ballituksen ti-

lalle vallankumouksellinen kansanlvaltainen hallitus, nimit-

tain sellainen, joka vallankumouksellisella tavalla havittaa

kaikki erikoisoikeudet, alkaaka eparoiko kayttaa vallan-

kumouksellisia toimenpiteita toteuttaaksemme taydellisinta

laatua olevaa kansanvaltaa. Niin silloin tulette huomaa-

maan, etta todellisen vallankumouksellise.n hallituksen alai-

sena oleva valtiokapitalistinexi monopoli todella on askel

sosialismia kohti.

. . ."Silla sosialismi ei ole muuta kuin seuraava askel

eteenpain valtiokapitalistisesta monopolista.

. . ."Valtiokapitalistinen monopoli on paras maappran
muokkaaja sosialismille, ollen niinkuin 'eteinen' sille; se

on yksi askel historian tikapuussa. Taman ja seuraavan

askeleen vatilla, jota kutsutaan sosialismiksi, ei ole mi-

taan valiasteita," (Siv. 27 ja 38).

Lukija huomaa etta tama on kirjoitettu Kerenskin ai-

kana ja etta en puhu tassa proletariaatin diktatuurista,

enka sosialistisesta valtiosta — vaan "vallankumoukselli-
sesta kansanvallasta." Eiko nainollen ole kaikille selva
asia, etta mita korkeammalle me nousemme talla poliitti-

sella askeleella, sita" idhemm'dksi paasemme sosialistista

neuvostotasavaltaa ja proletariaatin diktatuuria, joten on



sita vahemman syyta peljata "valtiososialismia?" "

Pitaisi-
han olla selva asia, etta materialistiselta, taloudelliselta

ja
teolliselta kannalta katsottuna, emme ole viela paasseet ta
ban sosialismin "etelseen," eika sosialismiin voida paas
ta muuta tteta kun taman "eteisen" kautta.

Maanviljelysverotus ja vapaa kauppa
Edella lainaamani, vuoden 1918 vaitteet ovat erheelll

sia, sikah kun on kysymyksessa aika, Ajanjaksot ovat
osoittautuneet paljon pitemmiksi, mita silloin oletettiin
niiden olevan. Tata ei sovi ihmetella, mutta taloudelli!
sen elamarnme perusainekset ovat pysyneet samanlaisinamm ne olivat sillom. Talonpoik-ais^kbyhalistoW' (prole
taareista ja puoli-proletaareista) on suurelta osalta muodostunut keskiluokkalais-talonpoikia. Tasta on ollut senrauksena, etta hsaantynyt yksiiyisomistus ja lisaantyneet
pikkuporvanlhset Hikkeet ja vuosien 1919-1920 aikanjraivonneen sisalhssodai, lisaama rappiotila ovat hidastutta-neet maan

:

tuotaanollisia uudelleenrakentamistyota tSon
,

viela hsattava vuoden 1920 huono sato, joka aiheuS

osta oli seurauksena liikenteemme ja teollisuuksien uudel-Jeenrakentamistybn hidastuminen, silll paaasialHsen poltto

o vat 55 2 Se"rauksena
'

etta kevMlU 1921 olosuhteet

n If u?2 ^
anna,la

'

etta oIi ehdottomasti valttamatontao taa kaytantoon erikoistoimenpiteita talonpoikaisvieJSSS^^^^ ja heidan tuottavaisuutensa koh ot

Miksi parantaa talonpoikain asemaa, eika tyblaisten?
Siksi etta tyolaisten asemaa parannettaessa tamtaan polt-toameita ja leipaa. Kansallisessa teollisuudessamme' tKi
ZT%T u*

^var&oimmrt' ;ohtuu suurelta osaSjuun tasta Sll a tuottavaisuutta ei voida kohottaa eika
vi >a- ja polttoamevarastoa Haiti muuten kuin parantamalla

L Na 'n
v
°

3

llen 0n viUttoatantl alkaa talonpoikais-
yaestosta. joka ei ymmarra tata, taikka joka olettaa ettatama on jonkunlaista suosiollisuuden osoit amista a7onpoikaiavaestoa kohtaan ja proletariaatin diktatuurista'topu-
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mista" taikka jotakin sentapaista, on yksinkertaisesti jatta-

nyt tutkimatta tata kysymysta, antautuen korulauseniekkai-

luihin.

Ensimainen tehtavamme on : ryhtya viipymatta vakaviin

toimenpiteisiin talonpoikaisvaeston tuottavaisuuden kohotta-

miseksi. Toteuttaaksemme tama, taytyy meidan tehda huo-

mattavia muutoksia ravintojarjestelrnassamrne, muuten se

on mahdotonta. Maanviljelysverotuksen asettaminen vil-

jan pakkoluovutuksen tilalle ja vapaan kaupan kayntiin

asettaminen ainakin poik-allisesti, jota talonpojat voisivat

harjoittaa ylijaamallaan, on yksi sellainen muutos.

Mita oikeastaan tarkoitetaan maanviljelysverotuksen aset-

tamisella viljan pakkoluovutuksen tilalle?

Maanviljelysverotus on tavallaan yksi askel eteenpain
' J

militaristisesta kommunismista" (jonka aarimainen puute

ja sodan aiheuttama rappiotila aikaan saattoi), jonka tar-

koituksena on toteuttaa mallikelpoinen sosialistinen tuottei-

den jakojarjestelma. Militaristinen kommunismi omitui-

suuksineen
f
joita maassa hallitsevana aineistona oleva pien-

viljelijavaesto luo, taas puolestaan on yksi ylimenokauden
muotoja sosialismista kommuhismiin. "Militaristisen kom-
munismin" ominaisuuksia oli se, etta me suoranaisesti otim-
me talonpoikaisvaestolta tuotteiden ylijaaman ja toisinaan

viela' siitakin, mita he olisivat valttamattomasti tarvinneet
omaa toimeentuloaan varten, yllapitaaksemme tydlaisia" ja
armeijaa. Useassa tapauksessa otimme nama tuotteet ve-'

laksi, kayttamalla paperirahaa. Tama oli ainoa keino milla
kykenimme voittamaan maaparoonit ja kapitalistit, rappio-
tilassa olevassa pienviljelijamaassamme.

Voittomme (siita avustuksesta huolimatta mita riistajam-
me saivat mita voimakkaimmilta valtioilta), senlisaksi etta
se todistaa kuinka ihmeteltavaa urhoollisuutta tyolaiset ja
talonpojat kykenivat osoittamaan vapautensa puolesta, todis-
taa se jotain muutakin. Se todistaa minkalaisia porvaris-
ton lakeijoita mensheviki^ sosialivallankumoukselliset ja
kautskilaiset olivat, syyttaessaan meita taman "militarists
sen kommunismin" johdosta. Tasta meille olisi ainakin an-
nettava tunnustus.



"Militaristinen komrnunismV 1

Ei ole yhtaan pienemmasta merkityksesta, etta tiedamme
missa maarassa me hyodyimme "militaristisen kommunis-
min" 'kaytantoonottamisesta. Sota ja yleinen rappiotila
tekivat "militaristisen kommunismin" valttamattomaksi. Se
ei toteuttanut, eika kyennyt toteuttamaan proletariaatin py r.

kimyksia. Se oli valiaikainen toimenpide. Oikea proletaa-
rinen menettelytapa, toteuttaessaan diktatuuriaan pienvil-
jelijamaassa on se, etta se vaihtaa tehdastuotteitaan talon-
poikain viljaarr Ainoastaan sellainen menettely tyydyttaa'
proletariaatin tarpeet, voimistutta-a kommunismin perustaa
ja johtaa lopulliseen voittoon.

Maanviljelysverotus on askel siihen suuntaan. Maamme
on edelleen rappiotilassa; olemme edelleen sodan uuvutt-a-
mina (joka raivosi eilen ja joka voi kapitalistien ahneuden
takia puhjeta uudelleen htiomenna), emmeka kykene anta-
maan talonpoikaisvaestolle tehdastuotteita vastineeksi kai-
kesta stitfi viljamaarasta mita me tarvitsemme. Ollessamme
tietoisia tasta, asetamme kaytantobn maanviljelysverotuksen,
s. t. s., otarn me veron muodossa sen maaran mita valtta-
mattomasti tarvitsemme tyolaisten varustamiseksi, lopusta
annamme teollisuustuotteita vastineeksi.

Taman yhteydessa on myoskin pidettava' mielessa, etta
kbyhyytemme ja rappiotilamme on niin suuri, etta emme
kykene heii perustamaan suurtuotannollista valtiososialistis-
ta tehdastuotantoa. Siksi on valttamatonta, etta suurissa
teollisuuskeskuksissamme on suuret vilj*a- ja polttoaine-
varastot, samoin kuin on valttamatonta asettaa uloskulu-
neiden koneiden tilalle uudet. Kokemus osoittaa, ettei
tata kyeta tekemaan yht'akkia, silla tiedamme, etta impe-
rialistisen sodan aiheuttaman tuhon vuoksi, kaikkein rik-
kaimmissa ja kehittyneimmissakin maissa tama kestaa pit-
kan aikaa. Nainollen on valttamatonta avustaa pienteolli-
suuden ylosrakentamista, jossa ei tarvita suuria hallituksen
raaka-ainevarastoja, kuten viljaa ja polttoaineita ja tarjoaa
se viipymatonta apua maanviljelykselle ja kohottaa sen
tuottavaisuutta.

Mika on lopputulos tasta? Paaasiallisuudessa(vaikka
vaan paikalhsetkin) on siita seurauksena vapaa kauppa,

toipuminen ja kapitalismi. Tata ei voida

kieltaa ja sulkea silmansa silta, on naurettavaa.

Meilta kysytaan: Onko se valttamatonta; onko se oikeu-

tettua; eiko se ole vaarallisia?

Naita kysymyksia' tekevat monet ja useassa tapauksessa

ne vaan paljastavat (kohteliaasti sanottuna) kysyjain yksin-

kertaisuutta.

Kehoitan teita muistamaan milla tavalla mina" touko-

kuussa 1918 selitin yhteiskuntataloudellisessa elamassamme
olevien luokkien luonteet.

On mahdotonta kieltaa naiden viiden yhteiskunnallisen

aineksen olemassaolo, aina patriarkalliseen ja puoli-primi-

titvisella asteella oleviin saakka. On mita selvin asia,

etta pienviljelijamaassa, puolipatriarkallisista ja pikkupor-

varillisista aineksista muodostuu hallitseva aines. Pien-

teollisuuden kehittaminen ja tavarainvaihto tarkoittaa pikku-
porvarillis-kapitalistista teollisuutta. Tama on taloustieteelli-

selta nakbkannalta katsottuna kieltamatbn tosiseikka, jonk-a

jokapaivaiset kokemukset todistavat kenelle tahansa.

Minkalaisiin toimenpiteisiin olisi sosialistisen proletariaa-

tin ryhdyttava tallaisten taloudellisten olosuhteiden valli-

tessa? Suositeltavin ja "oikein" menettely olisi se, etta

pienviljelijbille annettaisiin yhteiskunnallistutetuissa tehtaissa

tuotetut tuotteet kokonaisnudessaa^ joita he kipeasti tarvit-

sevat, vastineeksi raaka aineista ja viljasta. Me olemme
jo alkaneet tekemaan nain, mutta emme kykene viela'

lahes'kaan antamaan sita maaraa mita pitaisi, emmeka
kykene tekemaan sita viela pitkaan aikaan, ei ainakaan
ennen kun olemme saaneet maan sahkbtetyksi.
Mita sitte voidaan tehda? Me voisimme koettaa kiel-

taa ja ehkaista taydellisesti yksityisen ei-valtiollisen tavara-
vaihdon eli kaupan ja kapitalismin, joka on valttamatonta
miljoonien harjoittaessa pientuotantoa, Sellainen menettely
olisi typeraa ja turmiollista sille puolueelle, joka pyrkisi sel-
laista toteuttamaan. Se oli typeraa siksi, etta se on talou-
Jellinen mahdottomuus. Se oli turmiollista siksi, etta
se puolue, jo'ka pyrkisi sita toteuttamaan tulisi ehdotto-
masti kukistumaan. On turhaa peitella" sita syntia, etta
jotkut kommunistit ovat tehneet itsensa syypaiksi "ajatuk-
sissa, sanoissa ja tbissa" tallaiseen. Koetamme korjata
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taman erehdyksen. Meidan taytyy ehdottomasti korjata
se, silla jos emme tee sita, niin tulemme karsimaan
siita raskaasti.

Taikka (ja tama on ainoa mahdollinen ja jarkevin me-
nettely) voimme antaa sen kehittya rauhassa ja pyrkia
johdattamaan se ^/o-kapitalismin ladulle. Tama" on
taloudellisesti mahdollista, silla valtiokapitalismi ilmenee
yhdessa taikka toisessa muodossa, suuremmmassa taikka
pienemmassa maarassa, missa vapaata kauppaa harjoit-
tavia aineksia ja yleensa kapitalismia on olemassa.

Kapitalistisen kehityksen miiodostaminen
Onko valtiokapitalismin ja neuvostovaltion eli proletari-

aatin dvktatuurin yhteenliittaminen ja yhtaikainen olemassa-
olo mahdollista?

Niin teoreettiselta kuin kaytannolliseltakin nakokannalta
katsottuna, lepaa koko taman kysymyksen ratkaiseminen
siina, etta osataan valita sopivat toimenDiteet, joilla johtaa
estamattomissa (jossakin maarassa ja joksikin aikaa) ole-
vaa ka pI talismin kehitysta valtiokapitalismin ladulle kuin
myoskm osata valita keinot, milla laheisessa tulevaisuu-
dessa muuttaa valtiokapitalismi sosialismiksi.
Kyetaksemme ratkaisemaan tama kysymys, on valttama-

tdnta etta omaamme mahdollisimman selvan ikasityksen siita
minkalainen neuvostojarjestelman ja neuvostollisen valtion
puitteissa oleva valtiokapitalismi on.

Yksi yksinkertaisimpia esimerkkeja siita, miten neuvosu>
hallitus ohjaa kapitalismia va]tiokapitalismin latua myoten
ja mitenka se "istuttaa" valtiokapitalismin, on: antamalla
myonnytyksia. Melkein jokainen myontaa nyt jo etta
myonnytysten antaminen on valttamatonta, vaikkakaan kaiklki
eivat kykene viela arvioimaan niiden merkitysta Mita
ovat nama myonnytykset neuvostojarjestelmassa, yhteis-
Kuntataloudell.selta nakokannalta katsottuna ja minka ver-
ran nulla on keskinaista yhtenaisyytta. Myonnytys on sopi-mm* sulku, eh sitomus, jonka neuvostoliinen, eli prole-
taannen valtio tekee valtiokapitalismin kanssa, pienta yksi-
tyisomistusra (patriarkallista ja pikkuporvarillista) vastaan
Myonnytyksen saaja on kapitalisti. Han harjoittaa kapN
tal.stista Inketta, saadakseen voittoja. Kapitalisti tekee
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sopimuksen proletaarisen hallittiksen kanssa, saadakseen li-

saa voittoja, taikka saadakseen sellaisia raaka-aineita joita

ei han kyikemsi muuten saamaan, tai joiden saanti olisi

hyvin vaikea. Neuvostohallitus hyb^yy siita siten, etta"

tuotannolliset voimat tulevat kehitetyiksi ja tuotteiden maa-
ra lisaantyy viipymatta, taikka ainakin 'hyvin lyhye.n ajan
kuluessa. Meilla on satoja tuotantolaitoksia: kaivoksia,
metsia y. m., joita emme kykene kehittamaan, silla" meilla
ei ole riittavasti koneita, ravintoaineita, eika liikennevali-
neila. Naiden seikkojen vuoksi jatellejaava osakin tulee
alnoastaan huonosti kehitettya. Ollessanime ky'kenematto-
mia tarkoitustaan vastaavalla tavalla kehittamaan suurteolli^
suuttamme, on siita' seurauksena pienen yksityisomistuksen
voimistuminen ja siita johtuvine seuranksineen : laitakau-
punkilaisviljelyksen ja (mybhemmin) koko maanviljelyksen
rappeutuminen; luoton vaheneminen neuvostohallitukseen

;

pienkeinottelu (jo'ka on kaikkein turmiollisinta laatua)
ja yleinen keinottelu. "Istuttaessaan" valtiokapitalismia
myonnytysten muodossa, neuvostohallitus lujittaa suurtuo-
tantoa, pientuotantoa vastaan; asettamalla edistynee.n, taka-
pajulla olevan tilalle; asettamalla koneteollisuuden, kasi-
leolhsuuden tilalle; lisaten hallussaan olevan suurteolli-
suuden tuottavaisuutta, voimistuttaen valtion ylijohtoa tuo-
tannollisissa kysymyksissa .— vastapainoksi pikkuporvarilli-
selle epajarjestykselle. Rajoitettu ja varovai.nen myonny-
tyksien tekeminen, tulee nopeasti kohottamaan valtion
teolhsuutta ja siten tyolaisten ja talonpoikain asemaa —
luonnollisesti tekemalla uhrauksia, luovuttamalla kapitalis^
teille kymmenia miljoonia puutia arvokkaimpia tuotteitaan.
Kysymys siita, missa maarassa ja minkalaisissa olosuh-
teissa myonnytykset ovat meille edullisia,. eika vahingollisia— nippuu voimasuhteista ja taistelusta, silla myonnytykset-
km ovat tavallaan taistelua, eli toisin sanoen jatkoa luokka-
taistelulle toisenlaisessa muodossa, eika missaan tapauk-
sessa luokkarauhan asettamista luokkataistelun tilalle. Kay^
tanto tulee osoittamaan minkalaisia keinoja tassa taistelussa
tullaan kayttamaan. Neuvostojarjestelman puitteissa oleva
valtiokapitalismi, muunmuotoisiin valtiokapitalismeihin ver-
rattuna, on mita yksinkertaisin, suorin ja selvapiirteisin
Tassa meilla <on suoranainen, kirjoitettu sopimus kehitty-
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neimpain ja edistyneimpain lansieuropalaisten maiden
kanssa. Olemme taysin tietoisia saavutuksistamme ja me-
netyksistamme, oikeuksistamme ja velvollisuuksistamme.

Tiedamme tasmallisestf ajan, jolloin olemme myonnytyk-
st tehneet ja tiedamme milla ehdoilla voimme ostaa mybn-
nytykset takaisln, ajan mennessa" umpeeiij jos sellainen

takaisin-otto pykala sopimukseen sisaltyy, Maksarnme vis-

sin "korvauksen" maailman kapitalismille v tolsin sanoen,
me ikaankuin "ostamme ulos" vissinlaiset ainekset*), jolloin

neuvostohallitus voimistuu ja teollisuutemme edistyy. Mita
rnybnnytyksiin sisaltyviin vaikeuksiln tulee, niin ovat ne
siina, etta osaa punnita ja harkita asiat, mybnnytyssopi-
musta tehdessa" ja pitaa silmalla sopimuksen taytantoon-
panoa. Epailematta siina tulee olemaan lukuisia vaikeuk-
sia ja todennakbisesti tullaan ensialussa tekemaan ereh-
dyksia, mutta nama vaikeudet ovat pienmerkityksellisia
verrattuina muihin, yhteiskunnallisen vallankumouksen ke-
hitysmuoroihin, ku'ten esim., valtiokapitalisrmn kaytantoon-
asettaminen.

Maanviljelysverotusta kaytantbbnasetraessa, on kaikkein
tarkeinta, etta koko puolue ja neuvostohallituksen toimitsijat
ymmartavat sen "mybnnytys"-pohjalta, s. t. s., samanlai-
sena mybnnytyksena, eli valtiokapitalistisena toimenpiteena,
jota kaytetaan jalellaolevan kapitalismin — paikallisen
vapaan k-aupan suhteen.
Ottakaamme esimerkiksi osuuskunnat. Ei se ollut syytta,

etta maanviljelysverotus johti heti osuuskuntia koskevien
lakien muuttamiseen ja jossakin maarassa heidan "vapauk-
siensa" ja oikeuksiensa Iaajentamiseen. Osuustoiminnalli-
nen hike on mybs yhta lajia valtiokapitalismia, vaikkakin
sekavampi, joten se aikaansaatta-a monenlaisia kaytannolli-
sia vaikeuksia hallituksellemme. Pientuotteiden valmista-
jain osuustoiminta (puhumme naista ja tyblaisten osuus-
kunnista, jotka ovat hallitsevia ja tyypillisia pienviljelija-
maassa) tulee ehdottomasti kehittamaan pienporvarillis-
kapitalistisia suhteita silla ne edistavat heidan toimintaansa,

*«
A/Tatt^Y,austl Len *n mm "ulosostamisella" tarkoittaa si-

h^l ™kemRi

U
f ,P?y»nnytyl«ia suurkapitaHsmille maan teo -

i vus nousee jaloilleen. jolloin tehdastuotanto tekc™ kLituo-

kal f ''uloaol??™ <Sn- ~o 8118 PienteolliBimtta harjottavan luo-
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ollen suurimmaksi eduksi kapitalisteille. Asiat eivat voi

Ha muulla tavalla, pientuottajien ollessa hallitsevina, kun

kerran loytyy mahdollisuuksia vaihta-a tuotteita, joka on

vfilttamatonta. Nykyisten olosuhteiden vallitessa, vapauden

ja oikeuden rnybnraminen osuustoiminnalliselle liikkeelle

tarkoittaa vapauden ja oikeuden myontamista kapitalismille.

Sulkea silmansa talta silmaanpistavalta frosiseikalta o.n

typerasti ja vaarin tehry.

Osuustoiminnailinen kapitalismi

Mutta yksityiskapitalismiin verrattuna, on neuvostohalli-

tuksen alaisena oleva "osuustoimintakapitalismi" yhtalajia

valtiokapitalismia, ja nain ollen vississa maarassa kaytan-

nollinen ja hyodyllinen meille. Maanviljelysverotus oikeut-

taa niiden tuotteiden myyntiin, joita ei Ikanneta verotuk-

sessa, mutta meidan taytyy kaikin voimimme pyrkia joh-

dattamaan tata kapitalismin kehittymaa (silla vapaa kauppa
on kapitalismin kehittamista) — osuustoimintakapitalismin
ladulle. Siina suhteessa osuustoimintakapitalismilla on yh-
talaisyytta, etta ne kumpikin edellyttavat helppoa hallintoa,

silmallapitoa ja tekevat sopimustenteon Jhelpoksi valtion
(tassa tapauksessa neuvostollisen valtion) ja kapitalistien
valilla. Kaupankaynnissa osuustoiminnallinen liike on edul-
lisempi yksityista fcaupankayntia, ei ainoastaan edellamainit-
tujen seikkojen vuoksi, vaan myoskin siksi, etta se edistaa
rniljoonien jarjestamista. Ylimenokauden nakbkannalta
katsottuna valtiokapitalismista sosialismiin, on se suu-
remmoinen edistysaskel,

Verratkaamme mybnnytyksia ja osuustoimintaa toisiinsa,
valtiokapitalistiselta nakbkannalta katsottuna. Myonnytyk-
set perustuvat suurtuotannolliselle ikoneteollisuudelle, jota
vastoin osuustoiminta perustuu pien- ja vielapa patriarkalli-
selle tuotannolle

; mybnnytys tehdaan ainoastaan yhdelle
ainoalie kapitalistille, taikka yhdelle ainoalle firmalle, syn-
dikaatille, Hikeyhtymalle eli trustille. Osuuskuntayhdistyk-
seen voi sisaltya tuhansia, vielapa miljooniakin pienomista^
ila. Mybnnytys sallii ja edellyttaa' maaritellyn sopimuksen
tekoa, jota ei voida tehda osuustoimintayhdistyksen kanssa.
On helpompi kumota osuuskuntayhdistyksia koskeva lakiMm rikkoa mybnnytyssopimus, silla myonnytyssopimuksen
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rikkominen merkitsee viipymatbnta taloudellisten suhteiden

taikka "yhteyden" katkeamista kapitalistien kanssa, jota-

vastoin osuuskuntayhdistyksia koskevien 1-akien, taikka

minka' nyvansa kumoaminen, ei aiheuta neuvostohallituksen

ja pienkapitalistien valisen "yhteyden" katkeamista, eika

vaikuta yleiseen taloudelliseen elamaan. Myonnytyksen
saajaa on helppo pitaa silmalla, mutta osuuskuntien jasenia

on vaikea pitaa silmalla\ Ylimeno myonnytyskaudesta

sosialismiin tarkoittaa ylimenoa yhdesta suurtuotantomuo-

dosta toiseen. Ylimeno pientuottajien osuustoiminnasta so-

sialismiin, on ylimeno pientuotannosta suurtuotantoon, ni~

mittain kiinteampaan tuotantomuotoon. Se edellytys viime-

mainitusta kuitenkin on, etta jos se onnistuu, niin kyke-

nee se havittamaan paljon syvallisemmat ja pitemmalle
tahtaavat juuret,*) jotka ovat vallitsevina alkuperaisella

asteella olevissa olosuhteiss-a, vastustaen kaikkein uppi-

niskaisemmin Ikaikenmuotoisia "sekaantumisia." Jos me
taas onnistumme myonnytyksien suhteen, niin tarjoavat ne
meille joitakin kaytannbllisia esimerkkeja -— verrattuna

vallitseviin — suurtuotannosta, jotka vetavat vertoja uuden-
aikaiseen suurkapitalismiin

; muutaman kymmenen vuoden
kuluessa ne lankeavat kokonaisuudessaan kasiimme, jota-

vastoin osuustoiminnallinen, onnistuessaan kohottaa pien-
teollisuutta, joten on epamaaraista maaritella kuinka no-
peaan se edistaisi ylimenoa suurtuotantoon, silla se pe-
rustuu vapaaehtoiselle yhteenliittymiselle.

YUmeno sos talismiin

Kasitelkaamme nyt valtiokapitalismin kolmatta muotoa.
Ollessaan liikemies, antaa valtio kapitalistin ostaa pien-
teollisuustuotteita ja myyda valtion tuotteita vissista palk-
kiosta. Sitte tulee neljas muoto: Valtio vuokraa kapitalis-
tille tehtaan taikka teollisuuden, metsa- taikka maa-alueen,
jolloin tama vuokrasopimus on enemman myonnytyssopi-
muksen kaltainen. Kysymys on nyt vaan siita, voimmeko
tunnustaa tamanmuotoista kapitalismia? Voidaksemme vas-
tata tahan, taytyy meidan ottaa huomioon kaikkien olemas-
saolevien ainesten yhteiskunta-taloudelinen merkitys, joista

*) Yksilbllisen maanrnankatsomuksep juuret! — Suomen-
j.a,ian huomautus.
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tnnkokuun 5 p v. 1918 kirjoittamassani artikkelissa maimt-

in "Me" proletariaatin etuvartiosto, kuljemme suoraan

Lialismiin, mutta tama etuvartiosto on ainoastaan piem

osa proletariaatista, joka (proletariaatti) taas puolesta-an

on ainoastaan pleni osa koko maan vaestbsta. Jotta me

kvkenisimme menestyksellisesti ratkaisemaan kysymyksen

valittomasta ylimenosta sosialismiin, taytyy meidan ym-

martaa minkalaisia tilapaisia keinoja meidan on otettava

kaytantbbn, ylimeno-a varten alkuperaisella asteella olevista

olosuhteista sosialismiin. Tassa juuri on taman kysymyksen

pulmallisuus.

Onko se mahdollista etta* Venajalla vallitsevista, pien-

tuotannollisista olosuhteist-a voidaan suoraapaata snrtya so-

sialismiin? On jossakin maarassa, mutta ainoastaan yh-

della eridolla, jonka olemme tulleet tieteellisella alalia

suoritetun tybn ansiosta tietamaam Tama" ehto on:

Sahkbtys! Mutta me tiedamme varsin hyvin, etta taman

"ainoan" ehdon toteuttaminen tulee kestamaan vahintain

kymmenen vuotta ja me voimme lyhentaa rata aikaa

ainoastaan sila ehdolla, etta sellaisissa maissa kuin Eng-

lanti, Saksa ja Amerika on tapahtunut voittois-a proletari-

aatin vallankumous.

Lahinna edessaolevie.n vuosien kuluessa taytyy meidan

suunnitella tilapaisia keinoja, joilla voimme jouduttaa ke-

hitysta pafriarkallisuudesta sosialismiin. "Me" olemme

viela liian herikkia sanomaan "kapitalismi on pahe, so-

sialismi on siunaus", mutta sellainen lausunto on vaara,

silla nain tehden ei oteta ensinkaan huomioon kaikkia,

olemassaolevia yhteiskuntataloudellisia aineksia, vaan ai-

noastaan kaksi.

Kapitalismi on pahe verrattuna sosialismiin, mutta ka-

pitalismi on siunaus verrattuna keskiaikalaisuuteen, pienine

teollisuuksineen ja kahlehdittuine pienviljelijoineen, jotka

ovat byrokratian armoilla. Samassa maarassa kun olem-

me kykenemattbmia menemaan pientuotannosta suoraa so-

sialismiin, samassa maarassa on kapitalismi jossakin maa-

rassa valttamatb.n, jonka alkuperaisena aiheuttajana on

pientuotanto ja -jako ja samassa maarassa taytyy meidan

kayttaa hyvaksemme kapitalismia (erikoisesti siina, etta

johdatamme sita pitkin valtiokapitalismin latua), valiasteena
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pientuotannon ja sosialismin villilla ja keinona, jolla voim-

me kohottaa maamme tuotantoa.

Kyetaksemme oikealla tavalla suhtautunraan paheeseen,

taytyy meidan pelkaamatta tarkastaa sita. Ollessamme
pakoitettuja siirtamaan suurtuotannon rakentamisen tuon-

nemma'ksi ja tehdastuotteiden valhtamisen "kieltaminen"
maanviljelystuotteisiin ollessa mahdottomuus, taytyy mei-
dan turvautua helpommin kaytettavissamme oleviin toi-

menpiteisiin — pienteollisuuden ylosrakentamiseen. Mei^
dan on alettava tyoske,ntelemaan talta pohjalta ja rakentaa
ylos tama puoli, jonka sota ja saarto ovat saattaneet
melkein rappiotilaan. Meidan taytyy hyvaksya kaikki me-
nettelytavat, kehittaa vaihtoa, eika peljata kapitalismia,
sill a maaparoonien ja porvan'ston omaisuuden takavarikoi-
minen ja tyblaisten ja talonpoikain valtion olemassaolo
ovat tehneet kapitaiismin "kohtuulliseksi" ja riittavassa
maarassa rajoittaneet sen toimintamahdollisuuksra. Tama
on maanviljelysverotuksen perustarkoitus ja sen taloudelli-
nen merkitys.


